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الجامعــــة
والتطبيقي

حتت رعاية وزير النفط ووزير االعالم الش���يخ أحمد العبداهلل، 
وبحضور عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت د.عبدالرضا 
أس���يري، يقيم النادي اجلغرافي بكلية العلوم االجتماعية احتفاال 
بيوم انظمة املعلومات اجلغرافية، وذلك في متام التاسعة من صباح 
غد االربعاء على مس���رح الشيخ عبداهلل اجلابر في احلرم اجلامعي 

بالشويخ.

 النادي الجغرافي بـ»العلوم االجتماعية«
يحتفل بيوم أنظمة المعلومات الجغرافية

تولما تشيفا: تشجيع الطالب على قراءة الكتب المطبوعة بداًل من اإللكترونية واإلنترنت

ندى أبونصر
أكدت مديرة اجلامعة االميركية د.مارينا توملا تشيفا أهمية الكتاب 
واملطالعة في املجتمع، داعية الى تشجيع الطالب على قراءة الكتب 
املطبوعة، خاصة بعد اجتاه الكثير من الطالب الى الكتب اإللكترونية 

واإلنترنت.

جاء ذلك خالل افتتاح معرض الكتاب في اجلامعة االميركية في 
قاعة اآلداب والفنون بحضور مديرة مكتبة اجلامعة األميركية آمنة 
العمري وعميد الشؤون األكادميية د.نزار حمزة والعديد من الشركات 

املساهمة في املعرض.
وحتدثت توملا تشيفا عن مكتبتها الشخصية الفنية املليئة بالكتب 

التي أهدت قسما كبيرا منها للجامعة.
من جهتها، أكدت مديرة مكتبة اجلامعة آمنة العمري ان الهدف من 
املعرض تعريف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بأحدث الكتب التي 
يستخدمونها في التدريس وأخذ فكرة عنها، باالضافة الى تشجيع 

الطلبة على القراءة.

وأضافت العمري ان املعرض سيستمر ملدة يومني من الساعة ال� 
8 حتى الساعة ال� 4. وأضافت ان املعرض يقام ألول مرة في اجلامعة 

مبساهمة العديد من املكتبات داخل الكويت وخارجها.
ومتنت ان يقام هذا املعرض س���نويا، ملا له من فائدة تعود على 

الطلبة.

خالل افتتاح معرض الكتاب في الجامعة األميركية بمساهمة العديد من المكتبات

)كرم دياب(جولة داخل معرض الكتاب

)أسامة البطراوي(د.طاهر الصحاف خالل جولته داخل املعرض

د.عبدالرضا أسيري وجولة داخل املعرض

د. مارينا تكرم أحد املشاركني في املعرضد.مارينا توملا تشيفا ود.نزار حمزة يفتتحان املعرض

الصحاف: نطمح لتلبية متطلبات المجال النفطي أسيري: دورات متخصصة للخريجين لتأهيلهم للوظائف

سعود المطيري
حتت رعاية وحضور عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت د.طاهر الصحاف، اقام مركز التدريب الهندسي واخلريجني 
معرض الفرص الوظيفية الرابع بالتعاون مع شركة نفط الكويت، 
حضر االفتتاح الذي اقيم صباح امس في كلية الهندسة باخلالدية مدير 
مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي في شركة نفط الكويت سعد 

العازمي والعمداء املساعدون واعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وقال عميد كلية الهندس���ة والبترول بجامعة الكويت د.طاهر 
الصح���اف عقب االفتت���اح: ان املعرض يهدف ال���ى عرض الفرص 
الوظيفية املتوافرة في شركة نفط الكويت من خالل عرض نشاطات 
الشركة املختلفة واقسامها املتعددة، مضيفا ان الزائر لهذا املعرض 
س���يالحظ تنوع الوظائف التي م���ن املمكن ان يلتحق بها خريجو 
كلية الهندسة والبترول في الشركة، ووجدت في الواقع ان الكثير 
من العاملني في الشركة هم من خريجي الكلية من االقسام املختلفة 
مثل قسم هندسة البترول وقسم الهندسة الكيميائية وقسم الهندسة 

امليكانيكية وجميعهم يعملون بجد واجتهاد لتطوير الشركة.
ودعا د.الصحاف ابن���اءه الطالب والطالب���ات لزيارة املعرض 
للتعرف على الشركة وعلى الفرص الوظيفية املتاحة لهم، مشيرا 
الى ان الش���ركة مقبلة على خطة لزيادة االنتاج على املدى البعيد، 
فزيادة االنتاج تتطلب اكتشافات جديدة وتطوير احلقول احلالية 
وصيانتها وهناك مش���اريع ضخمة نتوقع ان تطرح في املستقبل، 
مضيفا: جميع تلك املش���اريع وهذه التوجهات في املجال النفطي 
بحاجة الى كفاءات بش���رية من املهندسني واملهندسات، ونحن في 
الكلية نطمح الى تلبية جزء كبير من هذه املتطلبات، ويبقى على 
خريجي الكلية التوجه الى املجال النفطي، ألنه مجال خصب الكتساب 
اخلب���رات وللتطور الوظيفي، علما ان هناك مميزات كثيرة للعمل 
في هذا القطاع، خصوصا ش���ركة نفط الكوي���ت، متمنيا للقائمني 
على هذا املعرض كل التوفيق آمال في مش���اركتهم كل سنة في مثل 
ه���ذه املعارض وفي مجاالت تعاون اخ���رى بيننا ملصلحة دولتنا 

احلبيبة الكويت.

آالء خليفة
افتتح عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت عبدالرضا اسيري امس معرض الفرص 
الوظيفية لطلبة اجلامعة مبش����اركة عدد من 
الشركات اخلاصة بالتعاون مع برنامج اعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز التنفيذي للدولة. 
وقال اسيري في تصريح ل� »كونا« ان املعرض 
هو جزء من رسالة اجلامعة التعليمية واجلامعة 
ليست مهتمة بتعليم الطلبة فقط بل تتابعهم 
بعد التخ����رج للتعرف على الفرص الوظيفية 
املوجودة في الدولة. واضاف ان هذا املعرض 
هو االول في جامعة الكويت للعام الدراس����ي 
احلالي وهناك مع����ارض مماثلة لباقي كليات 
اجلامعة، مشيرا الى انه يهتم باجلانب التوظيفي 
للطلبة خالل فترة الدراسة النخراطهم مبكرا في 
سوق العمل والتعرف على احلياة العملية عن 
كث����ب. وذكر ان هناك دورات متخصصة تهتم 
بالطلبة اخلريجني لتأهيلهم للعمل بعد التخرج 
وعرض فرص وظيفية تناس����ب طموحهم من 

خالل اجلهات املشاركة في املعرض.
واش����ار الى ان هناك قس����ما خاصا يتبنى 

املشروعات الصغيرة للطلبة حيث يتيح لهم 
فرصة انشاء مشروعاتهم اخلاصة وتوجيههم 
الى الطريق الصحيح للبدء باملشروع مضيفا 
ان هناك عددا كبيرا من الش����باب الذين لديهم 
مشاريع وأفكار جيدة حتتاج الى الدعم من قبل 
احلكومة. وذكر ان جتديد العقلية الكويتية التي 
كانت تدعم املش����روعات اخلاصة خارج اطار 
احلكومة مبشروعات صغيرة متفرقة يأتي من 
خالل جتارب بعض الشباب الناجحة في ادارة 
مشاريعهم اخلاصة وطموحهم ألن يكونوا هم 

اصحاب العمل.
ولفت الى انه سيقام معرض مماثل للفرص 
الوظيفية للطلبة خالل كل عام دراسي جديد في 
كلية العلوم االجتماعية العطاء فرصة للطلبة 
لالطالع على متغيرات سوق العمل والتعرف على 

طبيعة العمل في اجلهات املختلفة بالدولة.
يذكر ان هناك ورشة عمل مقامة على هامش 
املعرض ملساعدة الطلبة لتقدمي انفسهم جلهات 
العمل بشكل الئق بعنوان »كيف تكتب سيرتك 

الذاتية«.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء« وعن الوضع 

السياسي احلالي، قال د.عبدالرضا اسيري: ان 
مواجهة احلكومة لالس����تجوابات املقدمة من 
مجلس االمة خلقت استراتيجية جديدة من قبل 
التكتيك الذي وضعته السلطة التنفيذية ملواجهة 
االستجوابات. متابعا: فمواجهة االستجوابات 
تعني ان السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الوزراء 
والوزراء املعنيني بالرد على تلك االستجوابات 
وتفنيدها وانهاء هذا املأزق السياسي الذي متر 
به البالد، ولكن أي توجه آخر بتأجيلها أو جعلها 
جلس����ة سرية اعتقد انه س����يكون فاشال، ألن 
الشعب الكويتي يريد ان يعرف احلقيقة ويطلع 
على بواطن االمور من طرفي القضية ومن ثم 
يحكم على القضية، فهذه فرصة لرئيس مجلس 
الوزراء وللوزراء اآلخرين ملواجهة االستجواب 
وتفنيد كل االدعاءات سواء كانت صحيحة أو 
خاطئة، فأفضل استراتيجية من وجهة نظري 
الشخصية هي استراتيجية املواجهة، وأعتقد 
انها ستكون نقطة حتول في التوجه احلكومي، 
ألن التوجه الوزاري دوما يكون بالهروب الى 
اخللف، وأعتقد حاليا انه يجب ان يكون التحرك 

ميال أو ميلني الى االمام.

الشباب،  الكامنة لدى هؤالء 
الفتا الى ان ه���ذا هو الدور 
الي���ه كممثل  الذي نطم���ح 
ش���رعي للطلبة والطالبات 
داخل اسوار الهيئة، وتطمح 
النشاط لتحقيقه بني  عمادة 

اجلموع الطالبية.
وع���ن آلي���ة التنفيذ، قال 
الكندري: يتم توزيع ساعات 
العم���ل على الطلب���ة مبا ال 
يتع���ارض م���ع جداوله���م 
الدراسية، حتى ال يؤثر ذلك 
على حتصيلهم العلمي، وطالب 
املقترح بان يوازن الطالب بني 
دراسته ومشاركته في املشروع، 
وتقوم الهيئة بتسجيل اسماء 
الطلبة والطالبات الراغبني في 
املش���اركة، ومن ثم توزيعهم 
العمل بإش���راف  اماكن  على 
عمادة النشاط بالهيئة، وتكون 
الهيئة هي املسؤولة عن توفير 
املبالغ املالية لتسديد مكافآت 
الطلبة واملخولة بصرفها على 

املشاركني باملشروع.

الطلب���ة أيضا في  ومواه���ب 
املختب���رات وال���ورش الجناز 
العمل داخلها، فضال  وتنظيم 
عن االستفادة من شريحة الطلبة 
والطالبات مم���ن لديهم ملكة 
اجلان���ب االعالمي والصحافي 
ومي���ول ادبي���ة واعالمية من 
خالل تشغيلهم في مجلة االحتاد 
املزمع اصدارها، ومجلة »صناع 
املستقبل« التي تصدرها العالقات 
العامة بالهيئ���ة وتكليف تلك 
الشريحة باعداد لقاءات صحافية 
مع املسؤولني في الهيئة، وعمل 
حتقيقات صحافية مع الطلبة 
والطالبات للتعرف على همومهم 
ومشاكلهم وكذلك اتاحة الفرصة 
للمواهب املوجودة داخل اسوار 
الهيئة البراز مواهبهم املختلفة 
سواء االدبية منها او الشعرية، 
فضال عن قيام تلك املجموعة 
التغطي���ات االعالمية  بعم���ل 
لالنش���طة التي تقدمها الهيئة 
مبختل���ف الكلي���ات واملعاهد، 
وبذلك نكون قد فجرنا الطاقات 

امللقاة على عاتق العميد املساعد 
للنشاط الرياضي اثناء تنظيم 
الدورات واالنش���طة الرياضية 
وجميع املسابقات التي تشارك بها 
العمادة داخل الهيئة وخارجها، 
فضال عن مشاركاتهم في االنشطة 
الثقافية من خالل اتاحة الفرصة 
للش���باب في املشاركة في تلك 
االنش���طة الثقافي���ة من حيث 
االعداد والتنفي���ذ، مما يعتبر 
مبنزلة تدريب ميداني يؤهل تلك 
الشريحة من الشباب خلوض 

غمار سوق العمل بنجاح.
املقترح  ان  الكن���دري  وقال 
يقضي باالس���تفادة من طاقات 
الطلب���ة والطالب���ات ايضا في 
تفعيل االنشطة املكتبية واالرتقاء 
بها من خالل مساعدة القائمني 
عليها الجناز مهامهم على اكمل 
وجه، مثل اعارة الكتب وترتيبها 
وتنظيم العم���ل داخل املكتبة، 
فضال عن تقدمي العون واملساعدة 
لزمالئهم الطلبة في هذا اجلانب، 
وكذلك مساهماتهم في اجلانب 

االجتماعي من خالل مش���اركة 
مكتب العالقات العامة واالعالم 
بالهيئ���ة في تنظي���م واجناز 
االنشطة التي يقوم بها املكتب 
وتوزيع بعض الطلبة على نادي 
العاملني بالهيئة للمشاركة في 
االنشطة االجتماعية والثقافية 

التي يقدمها النادي لالعضاء.
 وب���ني الكندري أن املقترح 
تضمن االس���تفادة من طاقات 

محمد المجر
اعلن رئي���س االحتاد العام 
العامة  الهيئة  لطلبة ومتدربي 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
وليد الكندري ان االحتاد تقدم 
باقتراح وتص���ور كامل الدارة 
الهيئة ملشروع توظيف الطلبة 
الهيئة ملساعدتهم  في قطاعات 
في االنخراط في س���وق العمل 
بعد تخرجهم، ويقضي املقترح 
بتوظيفهم في املواقع املختلفة 
لقطاعات الهيئ���ة خالل الدوام 
الرسمي بهدف استثمار اوقات 
فراغهم واالستفادة من طاقاتهم 
فيما هو نافع ومفيد بدال من تبديد 
تلك الطاقات في امور ال تنفعهم، 
وس���يعود هذا املشروع بالنفع 
عل���ى ابناء الهيئة، الفتا إلى أن 
هذا املشروع مطبق في العديد من 
اجلامعات واملعاهد العاملية. وعن 
مجاالت املشروع، قال الكندري 
ميكن لعمادة النشاط والرعاية 
الطالبية االستفادة بتلك الطاقات 
الشبابية في اجناز املهام الكثيرة 

»الهندسة« افتتحت معرض الفرص الوظيفية بالتعاون مع شركة نفط الكويت »العلوم االجتماعية« نظمت معرض الفرص بالجامعة

الخميس: المعهد اإلنشائي ينفذ برامج لصالح الحكومة
محمد هالل الخالدي

يقي����م معه����د التدريب 
اإلنش����ائي برامج تدريبية 
القطاع  خاص����ة لصال����ح 
احلكومي في عدة تخصصات 
متنوعة، مساهما في تخريج 
ك����وادر وطني����ة ف����ي تلك 
املجاالت. وفي هذا السياق، 
التدريب  صرح مدير معهد 
اإلنش����ائي م.علي اخلميس 
قائال: يعك����ف املعهد حاليا 
على تنفيذ 3 برامج تدريب 
الى برنامج  خاصة تنقسم 
»مساح أراض« لصالح بلدية 

الكويت وأخرى لصال����ح وزارات مختلفة في 
املجال نفسه، اما الثالثة ففي مجال آخر وهي 
دورة »رسم هندسي«. واضاف: ان مدخالت هذه 
الدورات ال� 3 من خريجي الثانوية العامة، ويدرب 
املتدرب في املعهد 4 فصول تدريبية اضافة الى 
فصلني صيفيني يتدرب تدريبا ميدانيا داخل جهة 
عمله. وفصل اخلميس قائال: مت الترتيب املسبق 
لتلك ال����دورات من خالل وضع خطة تدريبية 
للمتدرب����ني، حيث مت اس����تكمال إعداد املناهج 
املناسبة للدورات بواقع 52 ملفا، وذلك بالتنسيق 
م����ع بلدية الكوي����ت وديوان اخلدم����ة املدنية 
ومدير ادارة تنسيق الدورات اخلاصة بالهيئة 

العام����ة للتعليم التطبيقي 
والتدريب. كما اشار الى انه 
يجري بالتنسيق مع الهيئة 
استكمال األجهزة املتطورة 
واحلديثة التي تتوافق مع 
نظم العمل في سوق العمل 
الكويتي، ومت رصد ميزانية 

إلمتام األمر.
ومن ناحية أعضاء هيئة 
التدري����ب، ق����ال اخلميس: 
يستطيع املعهد تغطية %80 
من البرامج التدريبية لهذه 
التخصصات، وسيستعني 
مبنتدبني من بلدية الكويت 
للمشاركة في العملية التدريبية ليضاف الى 
رصيد التدريب من جهات العمل للمشاركة في 
العملية التدريبية ليضاف الى رصيد التدريب 
من جهات العمل للمشاركة في العملية التدريبية، 
كما وفرت إدارة املعهد مختبرات حاس����ب آلي 
ورسم هندسي على احدث مستوى، كما يبدي 
معهد التدريب اإلنش����ائي استعداده الستقبال 
عدد أكبر من البرامج في التخصصات احلالية 
نفسها، ويتطلع لفتح برامج اخرى في تخصصات 
جديدة بناء على استطالع احتياجات سوق العمل 
بالتنس����يق مع ديوان اخلدمة املدنية وبرامج 

إعادة هيكلة القوى العاملة.

م. علي اخلميس

وليد الكندري

اتحاد »التطبيقي« يطالب بإقرار مقترحه الخاص بتوظيف الطلبة
الستثمار أوقات فراغهم واالستفادة من طاقاتهم


